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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyerahkan
bantuan bidang pendidikan sebesar Rp 1.140.000 kepada Bupati
Ende Don Bosco M. Wangge disaksikan Wakil Presiden RI Bo
ediono dan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh.

pertamina dorong kemajuan pendidikan
Upaya Pertamina meningkatkan
kualitas pendidikan generasi
bangsa, diwujudkan lewat
program CSR (Corporate Social
Responsibility) bidang pendidikan.
Salah satunya dengan memberikan
bantuan beasiswa bagi siswa
tingkat SD hingga SMA di propinsi
Nusa Tengara Timur (NTT) sebesar
Rp 1, 140 miliar. Semangat
memajukan pendidikan sebagai
bagian dari upaya Pertamina
mewujudkan semangat terbarukan
untuk melahirkan generasi
kebanggaan bangsa.

Ende – Belum meratanya kualitas pendidikan
di wilayah timur Indonesia, menjadi perhatian
serius pemerintah, untuk memajukan para
generasi penerus bangsa, khususnya provinsi
Nusa Tenggara Timur.
Dukungan memajukan pendidikan tidak
sekedar menjadi tanggungjawab pemerintah,
namun semua pihak, terutama Badan Usaha
Milik Negara yang memberikan perhatian
bidang pendidikan lewat kegiatan CSR (Cor
porate Social Responsibility).
Seperti dilakukan Pertamina dengan mem
berikan bantuan pendidikan senilai Rp 1,140
miliar untuk sejumlah sekolah dari tingkat
SD sampai SMA di provinsi Nusa Tenggara
Timur. Penyerahan bantuan diberikan Rabu
(29/12) di SMA Syuradikara oleh Direktur
Utama Pertamina Karen Agustiawan kepada
Bupati Ende Don Bosco M. Wangge. Dalam
kesempatan ini turut hadir Wakil Presiden

Boediono, dan Menteri Pendidikan Nasional
Muhammad Nuh.
“ Kami mengucapkan terima kasih kepada
Pertamina yang turut memajukan dunia
pendidikan di Ende dan kawasan Timur
Indonesia,”kata Wapres Boediono dalam
sambutannya.
Menurut Boediono ketertinggalan NTT
dengan provinsi lain di Indonesia, termasuk
di bidang pendidikan dikarenakan belum
meratanya sarana prasarana pendidikan
yang memadai. Untuk itu bantuan dari
Pertamina diharapkan bisa digunakan se
maksimal mungkin demi kemajuan dunia pen
didikan. “Karena bagimanapun juga, kualitas
SDM lebih penting untuk memajukan suatu
bangsa,” ungkap Wapres.
Hal ini bisa berjalan dengan maksimal jika
mendapat dukungan dari semua pihak atau
pemangku kepentingan di sektor pendidikan

dan kesehatan, termasuk dukungan peng
usaha.
Bantuan dari Pertamina senilai Rp 1,140
miliar ini dialokasikan untuk 500 siswa SD
senilai Rp 300 juta, 400 siswa SMP senilai
Rp 360 juta, dan 400 siswa SMA yang
mendapatkan beasiswa senilai Rp 480 juta.
Selain memberikan bantuan di bidang
pendidikan, Pertamina juga memberikan
bantuan CSR bidang lingkungan lewat
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Ropo Rendu senilai Rp 1,050
miliar. Bantuan dalam bentuk 10.000 bibit
pohon kakao dan pembangunan 10 instalasi
air bersih yang diserahkan Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan kepada Bupati
Ende.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan
penanaman pohon trembesi secara simbiolis.
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Sistem MM Hydro dan
MM Non Hydro
Kata Pengantar:
Corporate Shared Service
memisahkan antara Material Ma
nagement Hydro dengan MM
non Hydro. Sebetulnya secara
ilmu MM tidak ada pemisahaan,
hanya di Pertamina saja dilakukan
pemisahan agar memudahkan pe
nanganannya terkait aspek teknis
adanya pengaruh suhu serta nilai
transaksi. Berikut paparan Senior
Vice President Corporate Shared Service Ahmad Bambang
kepada Media Pertamina.
Material Manajemen Hydro atau disebut juga MM Hydro
yang merupakan modul di MySAP, yaitu sebuah modul atau
sistem yang mengurus pergerakan arus minyak mulai dari
minyak mentah (crude) baik produksi sendiri maupun impor,
proses di pengolahan, sampai dengan pendistribusian minyak
ke depot-depot, hingga konsumen industri, SPBU atau dealer
di pemasaran yang lain.
Sementara itu, untuk modul MM non Hydro adalah peng
adaan material diluar minyak yang meliputi bahan baku, produk/
material jadi peralatan dan spare parts yang tidak berubah
karena pengaruh suhu sehingga dinyatakan dalam satuan yang
tetap, misalnya unit, drum, box dan lain sebagainya.
Mekanismenya penggunaan modul MySAP MM Hydro
yakni dimulai dari Pertamina Korporat membeli produk crude
dari Pertamina EP (PEP), dalam pembelian tersebut ada proses
transaksi yang disebut dengan Inter Company Transaction (ICT)
yang dapat diartikan Pertamina Korporat harus membayar
kepada PEP. Selain dari Pertamina EP, minyak juga di
impor melalui Petral (PES) - Singapura. Saat ini, Pertamina
mempunyai akses beberapa publikasi secara real time sebagai
referensi dalam penetapan harga pembelian. Nah, dari sinilah
dapat dilihat dan dihitung performa harga minyak tersebut untuk
satu tahun ke depan.
Sedangkan, masalah terbesar adalah ketika proses di
Pengolahan. Mengapa? Karena, hingga saat ini MySAP belum
mempunyai modul untuk PP (production planning) model “one
to many” seperti Kilang, yang ada adalah “many to one“ seperti
infrastruktur (industri mobil, pelumas, pesawat, dan lain-lain).
Oleh karena itu, hingga saat ini Pengolahan mempunyai
sistem perhitungan sendiri, yang dikelola oleh Keuangan
dan belakangan baru diserahkan ke CSS, untuk kemudian
diintegrasikan ke SAP. Nama dari sistem tersebut adalah GLS/
SMAK, seluruh Pengolahan mengunakan sistem ini, kecuali
Balongan. Karena Kilang Balongan sudah mempunyai sistem
sendiri yang disebut OASIS/SIGMA Fine.
Dua macam sistem itu akan menghasilkan laporan bulanan
yang disebut dengan MQAR. Yaitu balancing produk antara
crude masuk dan hasilnya serta dikeluarkan kemana. Inilah
yang harus dimasukkan ke MySAP, karena selama ini SAP
yang lama tidak berhasil melaporkan laporan keuangan di
kilang. Dengan sistem baru di MySAP dapat mengambil data
transaksi-transaksi proses MMH dari kilang secara benar untuk
menghasilkan laporan keuangan secara benar.
Masalah lainnya adalah mengenai distribusi dari kilang
atau dari depot masuk ke dalam kapal. Sering kali terjadi Bill
of leading (BL) belum jadi tetapi barangnya sudah sampai.
Hal-hal seperti ini harus dihindari agar tidak terjadi backlog
yang menyebabkan terjadinya perbedaan inventory antara
nilai fisik (physical inventory) dengan nilai transaksi/sistem
(transaction inventory).
Perbedaan nilai inventory tersebut ternyata selama ini
masih sangat besar, baik di Pengolahan, S&D, Aviasi, Pelumas
dan Gasdom. Contohnya kasus Gas Domestik (Gasdom),
ketika Pertamina membeli tabung untuk konversi, tercatat di
sistem adalah pembelian. Tetapi ketika dilakukan penyaluran
(konversi) tabung Elpiji kepada masyarakat tidak dilaporkan
dengan baik. Dari perbedaan inventori inilah yang menjadi
penyebab utama perbedaan (kesalahan perhitungan sistem)
nilai profit dan loss yang sangat besar, yaitu lebih dari Rp 6,6
triliun pada Agustus 2010 lalu turun menjadi Rp 6,1 triliun pada
September 2010. Alhamdulillah, setelah dilakukan penelusuran
dan penyelesaian seluruh backlog secara maraton, maka
perbedaan tersebut dapat dihilangkan sehingga MySAP sudah
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mampu menghasilkan laporan keuangan secara wajar pada
bulan Oktober & November 2010.
Untuk menghasilkan alur kegiatan yang dapat dipantau
dengan baik, dan mencegah terjadinya losses yang cukup tinggi,
MySAP juga mencatat R1, R2, dan R3. Dimana masing-masing
R mempunyai fungsi serta tahapan. R1 yaitu dari lokasi pengirim
ketika loading ke kapal, dihitung bedanya antara di tangki darat
dan tangki kapal. R2 yaitu ketika kapal berangkat dengan kapal
tiba beda apa tidak. Sedangkan, R3 yaitu ketika kapal tiba di
tujuan dengan hasil bongkar di tangki darat.
Ini yang kita kontrol. Belum lagi optimasi kapal, kita mengem
bangkan aplikasi karena dari dulu komitmen CSS adalah
MySAP itu merupakan backbone dan juga merupakan aplikasi
back-office yang digunakan dan disini tidak bisa mundur lagi
(no point of return).
Dengan demikian, MySAP (melalu aplikasi web-based MMH
Movement yang baru-baru ini di-launch oleh Direktur Utama)
memantau pergerakan semua minyak baik impor maupun
produksi dalam negeri serta distribusinya sampai tujuan.
MySAP juga mencatat waktu kedatangan kapal mulai masuk
kolam pelabuhan, sandar, lama bongkar, keluar pelabuhan, dan
seterusnya. Ini berarti, MySAP juga akan menghitung optimasi
penggunaan kapal, optimasi proses bongkar muat, hingga
penekanan demourage dan losses. Dengan sistem ini nantinya
kami dapat memonitor mulai dari kapal berangkat, pembuatan BL
karena dengan sistem baru ini jika BL nya belum ada lampunya
akan merah, hingga besaran volume yang ada di kapal.
Sebetulnya, kalau bicara mengenai MySAP itu sama halnya
dengan laporan antar sistem. Misalnya sebuah mini market,
ketika hitungan di sistem odol masih ada 10 buah, tetapi setelah
di cek fisik hanya ada 9 buah. Berarti hilang satu, seharusnya
tetap sama antara sistem dan fisik yaitu 10 buah odol.
Nah, di selisih inilah yang harus dimonitor. Kalau untuk
volume minyak kami hanya memberi toleransi loss-nya sebesar
0,2 persen saja. Jika terjadi melebihi angka tersebut pasti ada
transaksi yang tidak jalan. Dimana? Padahal kita menjalankan
sistem ini harusnya real time untuk bisa menghasilkan informasi
yang akurat tadi. Itu yang pertama.
Kedua, adalah kita menjalankan akuntansi yang sifatnya
perpetual. Dimana perpetual itu pergerakkannya mempengaruhi
harga. Maka dari itu harga minyak di kilang Balikpapan ketika
jatuh di Surabaya sudah beda harganya, karena terdapat biaya
angkut. Kalau ini tidak dimasukkan kedalam transaksi sejak
awal, sudah pasti akhirnya angka itu salah. Kalau sudah begitu,
konsekuensinya adalah temen-temen di Industri Marine ketika
ingin bernegosiasi tahu, saya itu memberikan diskon sekian rugi
apa tidak. Jadi impactnya banyak, karena sistem SAP itu sangat
sedemikian terintegrasi.
Lalu bagaimana agar dapat me-maintain secara benar,
untuk menuju information driven corporation. Orang melakukan
sekarang transaksi langsung dilakukan hari itu juga. Untuk
dapat terus up date, kami membangun sistem aplikasi MMH
Movement tersebut. Tetapi ini masih banyak hal yang harus
dibenahi, misalnya pemasangan alarm yang fungsinya adalah
kalau kapal bergerak tetapi BL belum di buat alarm itu akan
merah. Dan itu merupakan salah satu kendali atau dari master
program tadi secara otomatis sudah menjadi BL, jadi ketika kapal
berangkat orang tinggal koreksi volumenya saja atau kalau nanti
ada perubahan kapal tinggal mengganti kapalnya saja.
Karena prinsip SAP dibuat untuk perusahaan yang patuh,
disiplin, professional, dan beretika. Oleh karena itu unsur
yang namanya kontrol dan monitor itu lemah. Maka dari itu
dibuat empat macam alat kendali, yaitu monitoring, tracking,
protection, dan reporting. Ini semua untuk mendrive budaya
terlebih dahulu. Karena budaya tanpa di-drive dengan sistem
tidak bisa. Contohnya begini, kita menyatakan clean, tapi kalau
tidak didorong dengan Whistle blowing sebagai sistem tidak
akan jalan.
Sama halnya juga dengan kapal. Dimana setiap kapal
dapat di monitor pergerakannya karena terdapat GPS. Sama
halnya ketika kami perlu mencegah terjadinya kekosongan
BBM di SPBU, sederhana saja. Dikembangkanlah aplikasi
sederhana MS2 untuk menerima SMS stock SPBU. Dari data
ini diketahui daya tahannya, kemudian diperiksa keberadaan
SO-nya sehingga diketahui potensi rawan kosong-tidaknya.
Hasil inilah yang diberikan ke SR (sales representative) untuk
melakukan tindakan tertentu sehingga kekosongan dapat
dihindarkan.MPNDJ

Editorial
Minyak Mentah 100 Dolar AS
Andai terjadi medio 1970-an dan sepanjang 1980an, kabar kemungkinan harga minyak mentah (crude
oil) menjadi 100 dolar AS per barel pasti akan menjadi
kabar gembira. Akan menjadi windfall atau rezeki
nomplok yang akan mempertebal kocek negara. Tetapi
kalau terjadi sekarang, maka justru kabar buruk bagi
banyak orang. Era oil boom tahun 1981 sudah berlalu.
Indonesia bukan lagi anggota OPEC.
Kenaikan harga minyak mentah dunia akan
berdampak pada kenaikan harga BBM non subsidi,
seperti Pertamax dan Pertamax Plus. Seperti
juga turunnya harga minyak mentah dunia akan
menurunkan harga BBM non subsidi itu. Bagi
Pemerintah, setiap kenaikan satu dolar AS harga
minyak mentah, seperti dikatakan Menteri Keuangan
Agus Martowardojo, akan meningkatkan subsidi BBM
sebesar Rp 2,6 triliun.
Kenaikan harga disebabkan oleh hampir semua
konsumen minyak kebanyakan di negara industri di
utara khatulistiwa. Terutama konsumen di Amerika,
Cina, dan Eropa (daerah-daerah dingin) sedang
mengalami musim dan suhu ekstrem, sehingga
demand minyak menaik drastis.
Hal lain, berkaitan melemahnya dolar terhadap
beberapa mata uang. Transaksi minyak adalah
memakai dolar, sehingga begitu turun nilai dolar
kesempatan membeli minyak meninggi, dan hal ini
berdampak pada meningkatnya demand minyak dunia.
Otomatis demand naik, maka harga akan terkerek.
Ketika harga akan menyentuh 100 dolar per
barel, pejabat-pejabat OPEC tidak seperti biasanya
menaikkan produksi untuk bisa menambah suplai
sebagai upaya menurunkan harga, tetapi kali ini OPEC
tetap dengan kuota produksinya dan akan membiarkan
harga bertengger di kisaran terendah 100 dolar AS per
barel. Tampaknya mereka ingin menikmati windfall,
rejeki nomplok dari kenaikan harga minyak mentah.
Bagi Indonesia, sekali sekali, kenaikan harga
minyak mentah dunia, adalah “celaka” karena berarti
harus menambah dolar yang harus dikeluarkan.
Dampak lain adalah kenaikan harga BBM non subsidi.
Dalam konteks ini ada sesuatu yang harus
diwaspadai oleh Pemerintah dan Pertamina, yaitu
reaksi berlebihan masyarakat – terutama pemilik
mobil yang tak boleh lagi memakai BBM bersubsidi
-- yang kaget dengan dampak kenaikan harga minyak
mentah dunia terhadap harga BBM non subsidi. Ketika
mereka beralih ke BBM non subsidi, pada saat yang
sama harganya naik. Situasi psikologi mereka bisa kita
pahami pada saat seperti itu.
Sosialisasi Pemerintah di balik kebijakan baru,
akan mengedepankan peran Kementerian ESDM
karena ini menyangkut kebijakan makro keenergian.
Pertamina pasti akan membantu sosialisasi sebatas
kewenangan mengenai dampak terhadap harga BBM
non subsidi. Sinergisitas yang seringkali diupayakan
Pertamina dan Pemerintah, harus benar-benar sinergi.
Tak hanya salah satu
pihak saja yang aktif,
sementara yang lain
pasif.
Tetapi hikmah
di balik fenomena
harga minyak yang
uncontrolable kita
ini adalah, pelanpelan melepaskan
ketergantungan
kepada energi
fosil dan gas bumi.
Untuk ini tak cuma
sosialisasi, tapi
tindakan nyata
pengembangan energi
alternatif. Just do it! MP
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Komunitas FSPPB Itu Bagai Lebah
Saya dalam kesempatan
memasuki tahun baru 2011 ini akan
memberi gambaran kepada temanteman semua, seperti apakah
sebetulnya Serikat Pekerja (SP)
yang berafiliasi dalam Federasi
Serikat Pekerja Pertamina Bersatu
(FSPPB) itu? Saudara, sebagai
anggota atau aktivis Serikat Pekerja
berpikirlah cerdas. Jangan --mentang-mentang anggota
SP-- kita setiap saat bereaksi, setiap saat marah. Bukan
begitu , Coi!
Bagi yang belum tahu, perlu kiranya saya sampaikan
bahwa hingga akhir tahun 2010, dari 20 SP yang
terdaftar di fungsi SDM Pertamina, 17 SP diantaranya
(yang bertebaran di berbagai Unit Operasi Pertamina
di seluruh Nusantara) secara resmi telah menyatakan
berafiliasi ke dalam FSPPB. Sedangkan tiga SP lainnya,
dua ada di Jakarta satu ada di Balikpapan adalah SPSP yang berada di luar kendali FSPPB. Lho, kenapa
kondisi ini bisa terjadi? Lain kesempatan --kalau Media
Pertamina perlu cerita tentang ini-- akan disiapkan oleh
FSPPB.
Logo FSPPB Koq Katro?
Sering orang yang tidak tahu sejarah, bertanya
kenapa FSPPB masih tetap memakai “logo pertamina
lama” yang ada gambar kuda lautnya? Bukankah
semenjak tahun 2005 secara resmi PT.Pertamina
(Persero) sudah memakai logo “panah melesat yang
dikungkung tiga warna biru, merah dan hijau”?
Masalahnya bukan karena kami ngotot memakai
kredo seenaknya. Tetapi kami memliki pertimbangan
tersendiri untuk tetap menggunakan logo “kuda laut dan
bintang laut” yang penuh sejarah itu.
Komunitas FSPPB Bagai Lebah
Kenapa saya mengibaratkan para aktivis di FSPPB
itu seperti lebah? Dan, kalau saya boleh bertanya,
siapakah di antara kita para anggota SP Pertamina yang
tidak tahu tentang komunitas lebah?
Lebah itu adalah binatang yang sangat istimewa.
Bagi teman-teman SP yang muslim bisa melihat dalam Al
Qur’an ada sebuah surat yang bernama An Nahl (surat
16) yang bercerita tentang lebah. Ya, lebah itu adalah
binatang yang sangat luar biasa eksistensinya di alam
raya ini. Dalam berorganisasi lebah luar biasa solidnya,
dan dalam mematuhi job des pun lebah luar biasa
taatnya. Lebah yang bertugas mencari makan akan tetap
melaksanakan tugas mencari makan, yang mengawal
akan tetap mengawal, dan yang tugasnya bertelur akan
tetap betelur. Tidak pernah masing-masing lebah itu
mengambil peran lebah yang lain.
Demikian pula dengan lebah yang disebut Ratu. Sang
Ratu tidak akan pernah mengambil tugas prajuritnya
yang mencari makan (sari pati bunga) untuk diolah
menjadi madu dalam sarang labah. Karena Sang Ratu
tahu, meski ia bisa tapi hal itu bukanlah domain-nya.
Ketika seseorang mengambil peran orang lain, biasanya
akan timbul kekacauan. Nah, inilah yang tidak dilakukan
oleh masyarakat lebah.
Lebah itu penghasil madu. Ia tidak pernah merusak
lingkungan. Meski lebah hinggap pada sebuah batang
atau ranting yang rapuh misalnya, ia tidak akan pernah
merusak ranting yang dihinggapinya. Artinya, aktivis SP
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itu harus mempunyai job yang jelas, harus mempunyai
jabatan yang jelas dan harus mempunyai peranan yang
jelas. Ketika ada aktivis SP di tempat tersebut, ia tidak
boleh mengganggu tatanan di tempat itu, dan tidak boleh
merusak lingkungan kerjanya. Ini adalah prinsip yang
harus dipahami oleh para anggota Serikat Pekerja.
Lebah tidak pernah hinggap di tempat-tempat yang
busuk. Lebah akan selalu hinggap di sari bunga yang
wangi dan ada manisnya. Oleh karena itu, SP pun harus
hinggap dan berkembang di tempat-tempat yang baik,
bukannya di tempat yang penuh dengan kebusukan.
Tapi, ingat. Lebah jangan coba-coba diganggu. Bila
kita mengganggu lebah, dan lebahnya marah kemudian
ia akan mengejar kita. Kemana pun kita akan lari akan
dikejarnya. Bahkan, ketika kita lari ke sungai untuk
menyelam sekali pun, lebah akan menunggu berputarputar di atas permukaan sungai sampai kepala kita
muncul kembali di permukaan sungai untuk menghirup
oksigen. Dan, ketika muncul, lebah akan menyengat kita
karena sebelumnya telah mengusik ketenangan pada
komunitas lebah.
Maksimalkan Fungsi Satuan Pengawas
Internal
Kami SP/ FSPPB selalu kritis dalam menyikapi setiap
penyimpangan yang terjadi di perusahaan, dengan
membuat surat bahwa telah terjadi penyimpangan. Kami
berharap Satuan Pengawas Internal berfungsi maksimal,
dalam menanggapi surat yang kami ajukan.
Jika proses berjalan sebagaimana mestinya, dan
Satuan Pengawas Intern (SPI) Pertamina sudah berfungsi
dengan sebenarnya, tentu suara FSPPB tidak perlu
keluar ke media massa.
Aktivis SP Harus Jujur dan Tidak Munafik
Kalau kita berjuang, kita harus menjadi panutan
sekitarnya. Panutan tersebut bisa terjadi kalau kita
mempunyai identitas dan kejujuran. Kuncinya, katakanlah
yang benar itu memang benar, dan yang salah itu adalah
salah. Jangan munafik.
Dulu ketika Dirut Ari H. Sumarno akan melemparkan
konsultan perbaikan (McKinsey) ke Pertamina (2006),
saya selaku Presiden FSPPB langsung mengingatkan
Dirut. “Pak, kalau ingin melakukan perubahan di
Pertamina, yang diperlukan adalah contoh teladan dari
para Pimpinannya. Tidak perlu kita minta bantuan kepada
konsultan asing tersebut. Adalah non sense bila mereka
bisa membuat perubahan di Pertamina”.
Filosofi saya selaku aktivis SP dan kawan-kawan
aktivis SP lainnya adalah pejuang. Prinsip saya, “mereka
yang mudah menyerah tidak akan pernah menang.
Mereka yang menang tidak pernah mengenal kata
menyerah dalam perjuangannya”.
Yang perlu dipatrikan dalam dada para aktivis SP,
ketika kita sudah terlibat dalam kegiatan SP jangan
pernah merasa takut. Kalau sudah menjadi orang
penakut (takut saya tidak naik golongan, takut digeser,
takut akan masuk bui) janganlah menjadi pengurus
SP. Soalnya, kalau seorang pekerja sudah dihinggapi
penyakit penakut, apa yang akan bisa Saudara kerjakan?
Semuanya, akan selalui dihantui takut…, dan takut.MPMM

UGAN GANDAR
Presiden FSPPB

Rubrik Suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerja. Rubrik ini terbuka bagi seluruh
pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.
Aspirasi disampaikan dalam bentuk artikel dengan ukuran huruf 12, spasi 1,5 maksimal 2,5 halaman A4. Artikel dikirimkan ke redaksi melalui email: bulletin@pertamina.com. Artikel yang dikirim menjadi milik redaksi dan
pemuatannya menjadi kewenangan redaksi. Artikel yang dikirimkan tidak boleh memuat makian dan hujatan. Kritik dan saran yang dilontarkan demi kebaikan Pertamina disampaikan secara sopan dan elegan.•(Red)
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Sudan Tertarik
Kerjasama dengan
Pertamina
JAKARTA – Parlemen Sudan menyatakan komitmennya
untuk menjalin kerjasama dalam bidang perindustrian
oil and gas dari kegiatan upstream hingga kegiatan
downstream-nya Pertamina.
Hal tersebut disampaikan oleh Chairman of Energy
and Mining Commitee National Assembly, Mohamed
Yonsif Abdallah dalam kesempatan kunjungan kerja
Parlemen Sudan ke Pertamina, Kamis (16/12).
Mohamed Yosif menilai Pertamina memiliki kemam
puan dan kapabilitas dalam menjalankan proyek bisnis
minyak dan gas di Sudan hal ini terkait juga dengan
hubungan bilateral antara Sudan dengan Indonesia
yang sudah lama terjalin erat.
“Kami juga akan menjalin kesepakatan mengenai
training dalam bidang teknologi dan pengalaman
di kegiatan hulu hingga hilir Pertamina. Ini sebuah
tantangan dan peluang yang sangat baik bagi Sudan
karena Pertamina memberikan kesempatan kepada
Sudan untuk mendalami itu semua,” ungkapnya.
Paparan Indonesia LPG Business Overview oleh
Sekretaris Perseroan Pertamina, Adiwibowo, semakin
meyakinkan Sudan untuk mempelajari operasional
Pertamina yang selanjutnya akan diimplimentasikan di
perusahaan minyak dan gas di Sudan.
Hubungan bilateral ini merupakan upaya Sudan
untuk meningkatkan produksi migas serta pemanfaatan
lapangan minyak di Sudan. Karena itu, Komite Sudan
tertarik bekerjasama dengan tenaga ahli Indonesia.
“Sudan merupakan lahan minyak yang belum terolah
dan ini merupakan peluang bisnis yang sangat baik
sejauh Pertamina dan Sudan bisa memanfaatkan ini
semua karena diyakini field, area dan monitoring margin
menghasilkan sesuatu yang baik,” lanjutnya.MPIK

JAKARTA – Menyusul di
tand atanganinya Head of
Agreem ent (HoA) dengan
ExxonMobil untuk bersama
mengelola blok gas di East
Natuna, Pertamina juga meng
gandeng Total E&P Activites
Petrolieres dan Petronas
untuk menggarap blok yang
sama.
Penandatanganan
HoA ini dilaksanakan da
lam kesempatan penand a
tanganan Kontrak Kerja Sama
lelang reguler tahap I tahun
2010 untuk 3 Wilayah Kerja
(South Sokang, Sokang,
Wokam II) yang dilakukan di
Kantor Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral,
Jakarta, Jumat (17/12).
Penandatanganan dila
kukan oleh Direktur Utama
Pertamina, Karen Agustiwan,
dengan President Director
and General Manager Total
E&P Indonesie Elisabeth
Proust dan Vice President
Gas Business Petronas, Datuk
Abdul Rahim, bertempat di
kantor Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral,
Jumat (17/12).
Karen Agustiawan men
jelaskan proses selanjutnya,

Foto :DRP/Dok. Pertamina

Pertamina Juga Gandeng Petronas
& Total EP Kelola Blok Natuna

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiwan (tengah), President Director and General Manager Total E&P Indonesie
Elisabeth Proust, dan Vice President Gas Business Petronas Datuk Abdul Rahim menandatangani HOA pengem
bangan Blok Natuna Timur.

Pertamina akan melakukan
proses Business to Business
(B to B) yang terlebih dahulu
dibicarakan soal term and
condition dengan pemerintah
dan selanjutnya secara pa
ralel akan menandatangani
Joint of Agreement (JoA)
yang berbarengan dengan
penandatanganan kontrak

Walaupun membutuhkan
cost yang tinggi, namun Ka
ren tetap optimis proyek ini
tetap bisa berjalan sebagai
upaya meningkatkan pro
duksi gas bumi nasional ser
ta meningkatkan kegia ta n
eksplorasi dan produksi Per
tamina.MPIK

Depot Area Sumbagut dan Sumbagsel
Terima Sertifikat ISO 9001 : 2008
Medan – Penyerahan sertifi
kat Integrasi ISO 9001:2008
kepada Pertamin Depot Area

Sumbagut dan Sumbagsel
dilaksanakan pada syukuran
HUT Pertamina ke-53 di

Foto : ISTIMEWA

ISG Raih Penghargaan Citra Layanan Prima
SURABAYA - Salah satu bukti keberhasilan transformasi
Pertamina adalah adanya pengakuan masyarakat dan
Pemerintah Daerah atas prestasi yang telah dicapai. Kali
ini, Instalasi Surabaya Group (ISG) S&D Region III Dis
tribution Operations Direktorat Pemasaran dan Niaga yang
mendapat pengakuan tersebut dalam peningkatan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pelayanan
jasa lainnya dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), di Istana Wakil
Presiden (15/12).
Peningkatan layanan yang dilakukan ISG salah satunya
adalah melalui penambahan sarana fasilitas New Gantry
System. Fasilitas ini membuat operasional pengisian BBM ke
mobil tangki dapat dilakukan lebih cepat dan akurat sehingga
penyaluran BBM ke pelanggan dapat terlaksana secara lebih
tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat tujuan.
Inilah salah satu hadiah terindah di HUT ke-53 yang da
pat dipersembahkan oleh Direktorat Pemasaran dan Niaga

bagi hasil (Production Sharing
Contract-PSC).
“Saya berharap proses
ini bisa berjalan secepatnya,
setelah JoA dan PSC ditan
datangani, paling lama 10
tahun kita sudah bisa ber
produksi (on stream),” ungkap
Karen saat ditemui usai pe
nandatanganan HoA.

kepada Pertamina.
Piagam Penghargaan Citra Layanan Prima tersebut
diserahkan oleh Menteri PAN & RB EE Mangindaan kepada
Operation Head ISG Hadi Ismanto.MPISG

Gedung Serbaguna Pertamina
Pemasaran Region I Medan.
Sertifikat tersebut dike
luarkan oleh British Standards
Institution (BSI) untuk Depot
Area Sumbagut yang meliputi
Instalasi Medan Group (IMG),
Instalasi Tanjung Uban, Ins
talasi Pulau Sambu, Terminal
Transit Teluk Kabung, De
pot Dumai, Depot Siak, De
pot Sibolga, Depot Lhok
seumawe, Depot Krueng
Raya, Depot Kisaran, Depot
Pematang Siantar dan Depot
Meulaboh.
Sedangkan Depot Area
Sumbangsel meliputi Depot
Kertapati, Depot Panjang,
Depot Pangkal Balam, Depot
Pulau Baai, Depot Jambi,
Depot Batu Raja, Depot Lahat
dan Depot Lubuk Linggau.
Penyerahan yang dilaku
kan oleh Konsultan BSI dan
diterima langsung oleh GM
P e r t a m i n a P e m a s a r a a n

BBM Retail Region I Gandhi
Sriwidodo dan Manager S&D
Region I, Faris Aziz dengan
disaksikan oleh seluruh Fungsi
PT Pertamina Pemasaraan
BBM Retail Region I dan Pe
ngurus Harian Hiswana Migas
Sumatera Utara.
Dalam kesempatan
ini, Instalasi Medan Group
(IMG) juga mendapatkan
penghargaan Pertamina Ope
ration and Service Excellence
(POSE).
POSE Depot adalah
salah satu program BTP
Distribution operations dalam
rangka menstandarkan
oper asional Depot guna
mencapai visi Pertamina
menjadi Perusahaan Minyak
Nasional Kelas Dunia melalui
perwujudan Word Class Depot
dengan Pelayanan pelanggan
yang prima serta operasi
dengan cost leadership dan
andal.MPPMS I

JAKARTA (Kontan) - Rencana pemerintah
menerapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi
mulai Maret 2011 semakin dekat. Tak heran, kini
Pertamina benar-benar sibuk menyiapkan diri. Selain
memperbesar volume pasokan BBM non subsidi,
Pertamina juga terus menambah SPBU yang bisa
melayani penjualan jenis BBM ini. Di antaranya dengan
menambah jumlah SPBU COCO (Company Owned
Company Operated). Selama ini pembangunan SPBU
Pertamina banyak melibatkan pihak ketiga sebagai
mitra. Tahun depan, Pertamina akan menambah 24
SPBU COCO. Biaya investasi setiap SPBU COCO
sekitar Rp 10 miliar. “Seluruh SPBU COCO baru
itu tersebar di kota-kota besar, seperti Surabaya,
Bandung, dan Medan,” kata B. Trikora Putra, VP
Pemasaran BBM Ritel yang baru. Hingga kini, total
SPBU COCO yang sudah beroperasi sebanyak 63
SPBU. Pertamina menargetkan hingga 2013 bisa
membangun 400 SPBU COCO lagi. Untuk mencapai
target sebanyak itu, Pertamina menyiapkan dana 400
juta dolar AS.

sembilan kontraktor migas temukan
cadangan baru
JAKARTA (Investor Daily) - Sebanyak sembilan
kontraktor migas menemukan cadangan migas baru
pada tahun ini. Ke-9 kontraktor migas itu adalah
Seleraya Merangin, Petrochina Jabung, PT Chevron
Pacific Indonesia, SPE West Kampar, PT Pertamina
EP, JOB Pertamina-Petrochina East Java, Petrochina
Kepala Burung, ENI Muara Bakau, dan Anardo
Nunukan. “Cadangan yang ditemukan itu terdiri aras
230 juta barel minyak dan 2,8 triliun standar kaki kubik
gas,” kata Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R. Priyono.
Ia menjelaskan, pihaknya berharap dengan adanya
temuan cadangan migas baru itu bisa meningkatkan
lifting migas nasional. Sementara itu, BP Migas
menargetkan 12 wilayah migas akan on stream pada
2011. “Dari 12 wilayah yang akan on stream itu,
diperkirakan ada sumbangan minyak sebesar 4.618,17
barel per hari dan 227,68 juta standar kaki kubik per
hari,” ujarnya.

PP COST RECOVERY DITERBITKAN

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan
Pemerintah (PP) No. 79/2010 tentang cost recovery
pada 20 Desember 2010 yang diharapkan dapat
memberikan kepastian kepada investor migas. Menteri
Keuangan Agus DW Martowardojo menegaskan,
ketentuan baru tersebut sudah dibuat secara
berimbang. Dengan begitu, aturan ini tidak akan
terlalu memberatkan atau menguntungkan salah satu
pihak. Cost recovery merupakan biaya-biaya yang
dapat dikembalikan kepada kontraktor kontrak kerja
sama (KKKS) dalam melakukan eksplorasi minyak
bumi dan gas bumi. Proses perumusan PP tersebut
sudah berlangsung selama dua tahun yang melibatkan
Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BP
Migas, dan para pelaku kepentingan. Pada April 2010,
Pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan
aturan tersebut dalam waktu dekat. Sementara Direktur
Peraturan Perpajakan Ditjen Pajak Syarifuddin Alsjah
menyebutkan salah satu dampak dari berlakunya PP
ini, Pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan
final maksimal 7 persen atas keuntungan dari
aktivitas KKKS migas di luar yang disepakati dengan
Pemerintah. Menurutnya, pengalihan paricipating
interest yang sudah diatur akan dikenakan PPh
yang sifatnya final atas gain yang diperoleh sebesar
5 persen dari jumlah bruto pengalihannya.”Itu pada
masa eksplorasi. Tapi kalau pada masa eksploitasi
tarifnya naik jadi 7 persen,” jelasnya. Akan tetapi,
tegas Syarifuddin, ketentuan ini dikecualikan untuk
pengalihan saham terhadap daerah atau investor lokal.
MP
RO
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Apresiasi untuk Frontliner BBM Retail
BOGOR - Untuk yang ke
duakalinya, fungsi Pem a
saran BBM Retail men ye
lenggarakan Pasti Pas Award
2010 yang berlangsung pada
Selasa (14/12) malam di Hotel
Aston, Bogor. Acara dihadiri VP
Pemasaran BBM Retail Denni
K. Wisnuwardhani, Manajer
BBM Romulo Hutapea, jajaran
Pemasaran BBM Retail dan
110 operator dan supervisor
SPBU Pertamina dari seluruh
Indonesia.
Dalam sambutannya,
VP Pemasaran BBM Retail
Denni mengatakan bahwa
110 peserta yang datang
dari seluruh Indonesia diha
rapkan mampu menjadi te
ladan bagi rekan-rekannya.
“Tunjukkan bahwa Anda tidak
sia-sia datang ke acara ini.
Anda adalah pejuang sejati
yang terpilih dan Anda patut
menjadi teladan bagi temanteman Anda,” kata Denni.
Penghargaan ini, menurut
Denni, merupakan bentuk
terima kasih Pertamina kepada
para operator dan supervisor
SPBU yang merupakan lini
terdepan Pertamina. Apalagi
menjelang diberlakukannya
pembatasan BBM bersubsidi

Foto : KUN/Dok. Pertamina

PERTAMINA TERUS TAMBAH SPBU

BERITA

VP Pemasaran BBM Retail Denni K. Wisnuwardhani menyerahkan penghargaan kepada pengawas terbaik I pada
Malam Pasti Pas Award 2010.

oleh Pemerintah.
Terpilih sebagai Best
Operator 2010 adalah Hera
Yulianah (Palembang/Re
gional II) dengan nilai 748.4,
Mai Hartini (Denpasar/Re
gional V) dengan nilai 700.3,
Agustina (Pontianak/Regional
VI) dengan nilai 697.4, Natalia

de Fretes (Ambon/Regional
VII) denan nilai 695.5, serta
Muhrizal Silalahi (Medan/Re
gional I) dengan nilai 694.1.
Sedangkan Best Su
pervisor 2010 adalah Iwan
Gunarto (Surabaya/Regional
V) dengan nilai 981.4, Ra
gest yo Azhari (Yogyakarta/

Regional IV) dengan nilai
975.6, Firman Adikusuma
(Surabaya/Reg ional V) de
ngan nilai 939.2, A. Mudzakir
WM (Madiun/Regional V)
dengan nilai 935.5, serta
Agus Suprapto (DKI Jakarta/
Regional III) dengan nilai
906.7.MPUHK

Sales Executive Pelumas Unjuk Inovasi
Jakarta – Kembali Unit
Pelumas Pertamina menye
lenggarakan Sales Executive
Innovation Award 2010. Ke
giatan yang berlangsung se
lama dua hari tersebut diikuti
oleh 29 Sales Executive (SE)
dari seluruh Indonesia. Adapun
jumlah 29 terdiri dari 21 SE
Retail dan 12 SE industri.
Acara dibuka langsung oleh
Vice President Pelumas
Pertamina Supriyanto DH,
di Oil Center Jakarta, Senin
(20/12).
VP Pelumas Pertamina
Supriyanto DH sangat tak
jub kepada para peserta
SE Innovation Award 2010.
Karena di tengah-tengah
target kerja yang luar biasa,
mereka masih mampu me
luangkan waktu untuk menulis
pengalamannya di lapangan.
“Pekerjaan menulis itu tidaklah
mudah. Orang bisa bercerita,
tetapi belum tentu dapat
menuangkannya ke dalam
tulisan. Maka dari itu sangat
luar biasa bisa melakukan hal
itu,” ungkapnya.
Menurut Supriyanto, ke
giatan ini sangatlah luar biasa.

Foto : KUN/Dok. Pertamina

RESUME Pekan Ini

VP Pelumas Supriyanto DH merasa takjub dengan sales executive Pelumas Pertamina dari seluruh Indonesia yang
mampu unjuk inovasi dalam SE Innovation Award 2010.

Karena dapat mengumpulkan
berbagai masalah yang telah
terpecahkan atau ada so
lusinya. “Selain itu, dalam ajang
ini kita dapat belajar dengan
cepat tanpa harus sekolah
terlalu lama. Dengan cara
mendengarkan pengalaman
orang lain dengan menambah
pengetahuan yang luar biasa
dalam waktu yang sangat
singkat,”paparnya.
“Saya berharap ini dapat

terus berlangsung. Bila di
lakukan dua kali setahun. Dan
tidak menutup kemungkinan
dar i fungsi-fungsi lain juga
melakukan kegiatan ini. Mi
salnya, manufacturing atau
product development,” cetus
Supriyanto.
Lebih lanjut Supriyanto
menjelaskan pengumpulan
permasalahan dan solusinya
ini sangat penting bagi se
buah perusahaan dan bu

kan semata-mata karena
dilombakan. Tetapi memang
sudah menjadi keharusan
dijadikan file yang baku. “Man
faatnya akan terasa sampai
kapanpun. Meskipun orang
yang sudah memberikan
kontribusinya telah menjadi
pimpinan atau bahkan sudah
pensiun, tetapi karyanya
masih tetap dapat digunakan
oleh orang lain,” tandasnya.
MP
NDJ

DINAMIKA

Transformasi

SDM bisa saling bersinergi untuk mencapai visi world class
HR 2013. Guna memfasilitasi hal tersebut, Direktorat SDM
menyelenggarakan acara HR Vision & Strategy Launch yang
dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Desember 2010 di Kantor
Pusat PT Pertamina (Persero). Acara yang memanfaatkan
fasilitas Video Teleconference ini dihadiri oleh Direktur
SDM, Seluruh VP, Manager di lingkungan HR, Perwakilan
Manajemen SDM anak perusahaan dan seluruh pekerja HR di
Kantor Pusat ataupun di HR Area seluruh Indonesia.

HR VISION & STRATEGY LAUNCH
DIREKTORAT SDM
Dalam rangka mendukung visi Pertamina untuk menjadi
Perusahaan minyak nasional kelas dunia, Direktorat SDM
berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitasnya agar mampu
memberikan dukungan yang berkelas dunia kepada seluruh
stakeholder HR. Melalui HR yang berkelas dunia, diharapkan
mampu untuk menumbuhkan pekerja Pertamina yang memiliki
kapabilitas berkelas dunia. Bentuk konkrit upaya tersebut yaitu
dengan menetapkan visi & strategi HR yang mengarahkan
pada pencapaian world class HR di tahun 2013. Penyusunan
visi & strategi HR ini diawali dengan proses health check, yaitu
melalui serangkaian hasil identifikasi kebutuhan customer HR
(interview para BOD, FGD VP ke atas di tiap Direktorat, dan juga
memanfaatkan hasil survey layanan HR), assessment kapabilitas
Pekerja HR, serta benchmarking secara online dengan HR
Perusahaan minyak nasional kelas dunia.
Sebagai tahap awal, visi & strategi ini harus terinternalisasi
kepada seluruh pekerja HR agar setiap elemen dalam Direktorat

Acara HR Vision & Strategy Launch ini pada dasarnya
bertujuan untuk:
• Memberikan pemahaman dan keyakinan atas peran pekerja
HR dalam membangun HR World Class.
• Menumbuhkan ownership seluruh pekerja HR terhadap visi
dan strategi HR World Class.
• Menyelaraskan gerak dan langkah seluruh fungsi HR dalam
menjalankan perannya.
Dalam acara
ini, secara resmi
Direktur SDM, Ibu
Rukmi Hadihartini
menyampaikan
bahwa visi HR yaitu:
”Menjadi strategic
business partner
dan menumbuhkan
talent bagi Pertamina
dalam rangka menjadi
Perusahaan minyak
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nasional kelas dunia”. Selain visi HR, pada acara tersebut
disosialisasikan juga HR strategy, roadmap, initiatives untuk
mencapai world class HR di tahun 2013.
Acara berlangsung dengan baik, hal ini terlihat dari
antusiasme dan semangat tinggi pekerja HR baik itu di
Kantor Pusat ataupun di HR Area. Interaksi melalui video
teleconference dengan pekerja HR di seluruh Indonesia
berjalan dengan lancar. Penggunaan fasilitas video
teleconference ini merupakan salah satu komitmen Direktorat
SDM dalam hal cost eficiency operasional perusahaan.
Diharapkan melalui acara HR Vision & Strategy Launch
ini dapat meningkatkan pemahaman pekerja HR terhadap
arah dan tujuan Direktorat SDM untuk mendukung cita-cita
perusahaan menjadi Perusahaan Minyak Nasional kelas dunia.
Selain itu diharapkan juga acara ini menjadi momentum yang
tepat untuk membangkitkan energi positif seluruh pekerja HR
untuk bersama-sama bekerja keras dan cerdas dalam rangka
meraih mimpi menjadi world class HR di tahun 2013. •
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Kaleidoskop Insan Mutu Pertamina 2010
Penetapan rencana kerja yang telah ditetapkan melalui Quality Management Forum (QMF) tahun
2009, merupakan cikal bakal rangkaian program kerja strategis yang mampu menjadi rel sekaligus lokomotif
kegiatan manajemen mutu sehingga dapat mendorong dan mangarahkan agar keseluruhan aktifitas,
program kerja dan kinerja seluruh sumber daya manajemen mutu bersinergi untuk mengakselerasi kinerja
Perusahaan.
Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 yang mampu mendorong kinerja
Quality Management tersebut antara lain :
1. Continuous Improvement Program (CIP)
Berbagai pelatihan dan workshop dilakukan untuk mendukung suksesnya kegiatan CIP, antara lain
pelatihan Audit CIP yang diselenggarakan QM Korporat pada tanggal 9 – 11 Maret 2010, workshop CIP
berupa teknik penyusunan risalah CIP, Teknik Kendali Mutu dan Penjurian telah dilaksanakan pada 17-19
Maret 2010 untuk Refinery Unit (RU) II, 29-31 Maret untuk RU VI serta untuk RU V pada tanggal 7-9 April
2010. Sedangkan untuk Direktorat Pemasaran & Niaga telah melaksanakan workshop CIP tersebut pada
bulan Maret 2010 untuk Pms Reg. II Sumbagsel.
Pelatihan Penyusunan Risalah CIP juga telah dilaksanakan di Semarang pada tanggal 21-23 Juli 2010
dan diikuti oleh para peserta dari berbagai fungsi di lingkungan Direktorat Non-Teknis dan Kantor Pusat.
Setelah pelatihan tersebut diharapkan para peserta mampu secara independen mengembangkan tema
perbaikan yang telah dimiliki dan menuangkannya kedalam bentuk risalah CIP yang sesuai kriteria Konvensi
CIP. Selain itu, pada awal September juga telah dilaksanakan pelatihan juri baru untuk area Kantor Pusat,
dalam rangka regenerasi juri CIP
Rangkaian acara Presentasi CIP yang dilaksanakan untuk Dit. Non Teknis dan Kantor pusat dimulai dari
penjurian, wawancara & docking dan Presentasi/Konvensi pad tanggal 01 Nopember 2010 yang diikuti oleh
sepuluh Gugus dari wilayah kantor Pusat.
2. Sistem Manajemen
a. Skill Upgrade for Auditor of Management System(s) merupakan pelatihan yang bertujuan untuk untuk
meningkatkan ketrampilan auditor internal Pertamina dalam melaksanakan audit dan optimalisasi
pemahaman auditor terkait dengan penerapan manajemen sistem secara menyeluruh, menuju Pertamina
yang ekselen.
		
Duapuluh empat internal auditor yang mengikuti pelatihan tersebut melahirkan suatu komitmen
yang menunjukkan integritas seorang Internal Auditor yang tertuang dalam Deklarasi Patra Bandung yang
ditandatangani tanggal 07 April 2010 di Patra Jasa Bandung.
b. Forum/Seminar singkat mengenai pembelajaran sertifikasi sistem manajemen ISO untuk lingkungan
perusahaan secara korporat (pusat) yang bertujuan untuk memberikan pembekalan sistem manajemen
terhadap insan mutu Pertamina dan memberikan wawasan mengenai urgensi perusahaan akan
tersertifikasi secara korporat ini dilaksanakan pada 09 Agustus 2010 dengan menghadirkan seorang
senior trainer dari PT TUV International Indonesia.
3. Pertamina Quality Assessment (PQA)
Beberapa kegiatan terkait pelaksanaan PQA tahun 2010 antara lain:
a. Workshop PQA Awareness & Teknik Penyusunan Dokumen Aplikasi (DA) yang dilaksanakan pada tanggal
01 – 05 Februari 2010 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kriteria Malcolm Baldrige
Criteria for Performance Excellence (MBCfPE), serta proses dan teknik penyusunan DA.
b. Pelatihan Examiner Baru, Angkatan I dilaksanakan pada minggu II bulan Maret 2010, sedangkan Angkatan
II dilaksanakan pada tanggal 04 – 06 Oktober 2010 yang lalu di Patra Jasa Bandung.
c. Upskilling Examiner, dilakukan pada bulan April 2010 yang ditujukan untuk memberikan me-refresh dan
meng-upgrade pengetahuan terkait kriteria MBCfPE bagi Examiner Lama.
d. Proses Pertamina Quality Assessment (PQA).
		
Merupakan kelanjutan program assessment serupa tahun sebelumnya yang dilakukan terhadap
21 (dua puluh satu) Aplikan yaitu RU II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI
Balongan, PT Pertamina EP, PEP region (Jawa, Sumatera dan KTI), UBEP (Lirik, Tanjung, Limau, Jambi
& Sanga-Sanga), Pertamina Gas, Pertamina Training & Consultant, Pertamina Dana Ventura, Sekretaris
Perseroan, Pertamina Drilling Service, RSPP dan RSPJ dan dilaksanakan dalam 4 batch mulai bulan Mei
2010.
e. Sidang Dewan Judge
Merupakan proses finalisasi hasil assessment yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2010 di
Kantor Pusat dihadiri oleh para Pejabat dari berbagai fungsi antara lain SVP Plan. & Evaluation – Dit.
Hulu, SVP Business Development – Dit. Hulu, SVP Refining Operation – Dit. Pengolahan, SVP Business
Development – Dit. Pengolahan, SVP Perkapalan – Dit. Pms & Niaga, SVP Distribution – Dit. Pms &
Niaga, SVP Pemasaran – Dit. Pms & Niaga, SVP Finance Operation – Dit. Keuangan, SVP Treasury &
Corporate Financing – Dit. Keuangan, SVP Human Resource – Dit. SDM, dan VP Pertamina Learning
Centre – Dit. SDM.
f. Tindak lanjut OFI-AFI
		
Forum coaching dan monitoring penyelesaian OFI (Opportunity for Improvement) dan
penyusunan AFI (Action for Improvement) hasil assessment PQA tahun 2008-2009 yang dilaksanakan
secara periodik setiap tiga bulan sekali. Triwulan I (31 Maret -1 April 2010), triwulan II (01 – 02 Juli 2010),
triwulan III (23 – 24 September 2010), dan triwulan IV (17 dan 20 Desember 2010).
		
Dari 626 item OFI Dit. Pengolahan dan Dit. Pms & Niaga, telah berhasil diselesaikan sebanyak
99.7% dengan perincian 612 item dengan status “selesai”, 2 item “belum selesai” dan 12 item status
“disclosed”. Sedangkan OFI dari 15 Anak Perusahaan, telah berhasil diselesaikan sebanyak pencapaian
98.4% dengan perincian 937 item dengan status “selesai”, 16 item status “belum selesai” dan 22 item
status “disclosed”. Secara keseluruhan, total pencapaian penyelesaian OFI-AFI PQA adalah 98.9%,
melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 90%.
g. Penyusunan Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP)
		
Workshop finalisasi draft KKEP telah dilaksanakan tanggal 13-14 Desember 2010 di Bandung
yang menghasilkan konsep KKEP 2011-2010 sebagai bentuk kustomisasi kriteria Baldrige yang akan
digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PQA tahun 2011-2012 mendatang.
h. Penutupan (closing) kegiatan PQA 2010
		
Merupakan acara yang terdiri dari penandatanganan berita acara penyelesaian tindak lanjut OFI
to AFI PQA 2008-2009 dan penyerahan Feedback Report PQA 2010, yang dilaksanakan pada tanggal
20 Desember 2010. Acara ini diisi dengan sharing session tentang kepemimpinan transformative dalam
mencapai kinerja ekselen perusahaan oleh mantan Dirut BRI Bapak Rudjito.
4. Knowledge Management Pertamina (KOMET)
Berlakunya KPI Tracking untuk upload Aset Pengetahuan bagi level Manajer ke Atas mendorong
KOMETers untuk berperan serta dalam budaya berbagi pengetahuan. Hal ini dalam dilihat dari antusiasme
KOMETers yang telah berkontribusi dengan meng-upload Aset Pengetahuan di Portal KOMET (http:intra.
pertamina.com/KOMET) yang sampai dengan saat ini jumlah Aset Pengetahuan yang ada dalam Portal
KOMET telah menembus angka 1900 Aset Pengetahuan bahkan diperkirakan sampai dengan akhir tahun

2010 dapat mencapai angka 2000 Aset Pengetahuan.
Dukungan Direksi dalam kegiatan Implementasi KOMET telah ditunjukkan dengan terlibatnya mereka,
yaitu: Bagus Setiardja - Direktur Hulu, Edi Setianto – Direktur Pengolahan, Djaelani Sutomo – Direktur
Pemasaran & Niaga, Waluyo – Direktur Umum dalam Roundtable Forum yang telah dilakukan secara berkala
sepanjang tahun 2010.
Untuk mengetahui pencapaian KOMET sampai dengan tahunnya yang ke-2, telah dilaksanakan Asesmen
Implementasi KOMET yang terdiri dari 3 (tiga) metode yaitu: Board Interview yang ditargetkan kepada para
Direksi, SVP dan VP; Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para Manajer; dan On-line Survey
yang berlaku untuk para KOMETers.
5. Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2010
Momentum yang merupakan bentuk apresiasi manajemen terhadap seluruh prestasi pekerja terutama
kontribusi dalam menggerakan dan menumbuhkan aktifitas mutu sehingga dapat meningkatkan kinerja baik
individu, kelompok, unit/region dan dalam Perusahaan ini dilaksanakan pada tanggal 07 – 10 Nopember 2010
di Kantor Pusat Pertamina.
Para pengunjung kantor Pusat juga dapat menikmati hasil karya anak bangsa di lingkungan Pertamina
melalui karya-karya inovasi terbaiknya yang ditampilkan dalam sebuah booth pameran yang diberi judul
Innovation Expo. Segala jenis improvement dan inovasi terbaik yang pernah dimiliki oleh Unit Operasi/
Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan Pertamina unjuk gigi disini. Inovasi mereka tersebut juga akan
mendapat kunjungan dari Ketua Komite Inovasi Nasional Indonesia, sehingga diharapkan para peserta dapat
menyajikan karya terbaiknya dalam Innovation Expo ini. Sebanyak 16 inovasi ikut berlaga dalam Expo yang
dihadiri oleh Ketua Komite Inovasi Nasional dan para Direksi dan Pejabat dari Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan
Anak Perusahaan juga memiliki misi untuk meng-high profile kan inovasi yang dimiliki anak-anak bangsa di
Pertamina ini.
Sebanyak 87 risalah yang terdiri dari 37 GKM, 18 PKM, dan 32 SS ikut bertanding dalam presentasi CIP
dalam acara tersebut. Dari para nominasi terbaiknya saja (12 risalah) sudah tercatat value creation sebesar
985,78 Milyar Rupiah. Sedangkan untuk risalah yang lain sedang dalam proses audit.
Dengan mungusung tema ”Bersama Membangun Keunggulan Kompetitif Pertamina dengan Semangat
Perubahan & Perbaikan Berkelanjutan”, APQ Awards berhasil menetapkan 13 Pemenang dengan 13
Penghargaan yang diberikan kepada Manajemen dan Pekerja yang dalam melakukan berbagai kegiatan
perbaikan berkesinambungan dalam bentuk Continuous Improvement Program (CIP), Pertamina Quality
Assessment, Implementasi Sistem Manajemen dan pembangunan budaya berbagi pengetahuan melalui
Knowledge Management Pertamina (KOMET).
APQ Award ini dikemas dalam bentuk yang sedikit berbeda sehingga memberikan kesan yang mendalam
bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sehingga banyak manfaat yang akan diperoleh setelah kita keluar
dari acara ini. Tidak hanya kebanggaan karena telah mendapatkan apresiasi atau melihat para pekerja yang
berprestasi, namun juga lecutan dan motivasi bagi diri kita sendiri agar kita mampu menunjukkan potensi.
From “Top to Toe”, dari Top Manajemen Pertamina hingga “Grass Root”.
6. Raker Manajemen Mutu Tengah Tahun 2010
Kegiatan yang dilaksanakan untuk memonitoring rencana kerja sesuai Calendar of Event Mutu Tahun
2010 dan untuk memantapkan dan penajaman aktifitas mutu untuk rencana kerja 2010 dilaksanakan pada 09
– 10 Agustus 2010 di Kantor Pusat.
7. Quality Management Forum (QMF) 2010
Dalam rangka mengevaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan Perusahaan secara berkesinambungan
tahun 2010 dan penjabaran program kerja tahun 2011 ke dalam rumusan strategi, action plan, beserta tolok
ukurnya maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan rapat kerja Manajemen Mutu akhir tahun 2010
dalam bentuk Quality Management Forum (QMF) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 – 28 Desember
2010 di Medan.
Forum yang dihadiri oleh para penggerak manajemen mutu dari Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan
Anak Perusahaan ini telah berhasil merumuskan beberapa konsep kebijakan, program kerja dan sasaran
strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 yang diharapkan akan mampu mendorong kinerja Quality
Management ke arah yang lebih selaras dan mampu mempercepat pertumbuhan kinerja Perusahaan.
Dengan berkoordinasi dan bersinerginya para insan mutu yang mempunyai kompetensi yang relevan
sesuai isu tersebut, diharapkan pada tahun 2011 insan mutu yang dimotori oleh fungsi Quality Management
di seluruh Unit Bisnis/Region dan Anak Perusahaan dapat melakukan aksi dan aktifitas strategis yang dapat
mempercepat dan menajamkan langkah Pertamina dalam menuju kinerja menggapai cita-cita sesuai maksud
dan tujuan pendiriannya. Semoga.•

Quality Management’s Crew

oleh
Dewi Hanifah,
Shynta Dewi
Tim QM

http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Renstra
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Renstra@pertamina.com
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DPPU Lampung dan Sampit
Mulai Beroperasi

8

Foto : AVIASI

JAKARTA - Sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada pelanggan,
akhir tahun 2010 Pertamina mulai mengoperasikan dua DPPU (Depot
Pengisian Pesawat Udara) baru di Bandar Udara Radin Inten II Bandar
Lampung dan DPPU di Bandar Udara H. Asan, Sampit, Kabupaten
Kotawaringin Timur.
Pembukaan DPPU Radin Inten II tersebut dilakukan oleh Gubernur
Lampung Sjahroedin ZP & Direktur Pemasaran dan Niaga Djaelani
Sutomo pada 27 November 2010. Sedangkan pembukaan DPPU H.
Asan – Sampit dilakukan oleh Bupati Kotawaringin Timur H. Supian Hadi
dan Pjs. VP Unit Aviasi Rifky E. Hardijanto pada 18 Desember 2010.
Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo,
pembukaan kedua DPPU tersebut merupakan salah satu strategi Per
tamina untuk memperkuat bisnis di dalam negeri serta komitmen untuk
memperluas layanan di beberapa bandara domestik.
Untuk mendukung layanan pengisian bahan bakar Avtur ke pesawat
udara di bandar udara Radin Inten II, Pertamina menyiapkan dua unit
refueler kapasitas 7 KL dan 12 KL. Suplai Avtur ke bandar udara Radin
Inten II dilakukan dari Kilang Plaju.Sedangkan di bandar udara H. Asan
– Sampit, Pertamina telah menyiapkan dua unit refueler kapasitas 7 KL
dan 25 KL yang disuplai dari Depot Pangkalan Bun.MPAVIASI

Judul Buku :
Leaders at All Levels
Penulis :
Ram Charan
Penerbit :
BIP Kelompok Gramedia, 2010
Kolasi :
212 halaman
Perpustakaan Pertamina Pusat
158.4 Cha l

RU IV Ikut Aktif Sosialisasikan Penggunaan Elpiji
yang Aman dan Benar
CILACAP - Masyarakat Kelurahan Kebon Manis Cila
cap, khususnya warga RW XI, antusias mengikuti
sosialisasi penggunaan Elpiji 3 kg yang aman dan benar,
(21/11). Sosialiasi dilakukan oleh Hery Harnoto (HSE)
di hadapan 55 warga, termasuk Lurah Kebon Manis
dan tokoh masyarakat setempat. Dalam kesempatan
tersebut, Harnoto tidak hanya menyampaikan tentang
penggunaan elpiji yang benar dan aman tetapi juga
menjelaskan tentang terjadinya api, cara pemadaman
api awal, bahaya listrik di rumah tangga, praktek
pemadaman menggunakan karung goni basah serta
praktek pemadaman menggunakan APAR. “Dengan
adanya sosialisasi seperti ini diharapkan masyarakat
dapat menggunakan semua produk Pertamina dengan
aman,” harap Harnoto.MPRUIV

Kunjungan Kasih Nafiri Patra ke Bojonegoro

Foto : NAFIRI PATRA

Krisis sepertinya menjadi kata yang
sering digunakan, tetapi krisis adalah
deskripsi cukup tepat bagi kondisi
kepemimpinan dalam korporasi saat ini.
Para CEO yang mengalami kegagalan
lebih cepat dan jatuh lebih keras, akan
meninggalkan perusahaan dalam
guncangan. Buku ini memberikan
sebuah model bagi perusahaan
untuk menemukan kembali proses
pengembangan kepemimpinan mereka
dan bagi para pemimpin individu untuk
memandu karier mereka.
Untuk menangani persoalan,
para calon pemimpin harus mengerti
sampai ke akarnya, yaitu kebijaksanaan
konvensional keliru mengenai arti
kepemimpinan dan bagaimana
memperbaikinya. Ram Charan sebagai
penulis dan juga berprofesi sebagai
konsultan untuk para pemimpin bisnis
dan dewan direksi korporat, telah
melakukan pengamatan sebagai
objeknya adalah para pemimpin yang
telah mengembangkan kepemimpinan
dan yang telah gagal melakukannya.
Inilah kesimpulan yang
diperoleh Ram Charan yakni ; a.
Tidak setiap orang dapat menjadi
seorang pemimpin. Orang yang
tercerdas, tercepat, terbaik di dalam
kelasnya belum tentu berguna dalam
upaya menemukan bakat mentah
kepemimpinan. Kita dapat menemukan
bakat kepemimpinan kita, bila kita
mengetahui apa yang dicari dan
mempertajam kekuatan observasi
kita. b. Kemampuan kepemimpinan
terbentuk dari praktik dan koreksi
diri. Orang-orang yang memiliki bakat
kepemimpinan harus membentuknya.
Keterampilan yang dipraktikkan secara
berulang akan membuka jalan ke arah
cara memimpin yang kreatif. c. Para
pemimpin tidak akan siap memimpin
perusahaan jika setiap pekerjaan
jauh lebih kompleks dari pekerjaan
sebelumnya. Pemimpin harus berulang
kali membenamkan diri dalam
kerumitan selama karier mereka. Ketika
mereka melakukan pemilihan, mereka
belajar mengatasinya.
Prinsip ini adalah fondasi suatu
pendekatan bagi pengembangan
kepemimpinan yang difokuskan untuk
menemukan para pemimpin lebih dini
dan menempatkan mereka dalam
situasi yang memacu untuk sebuah
perusahaan dapat tumbuh lebih pesat.
Buku ini memberikan nasihat
konkret dan contoh dunia nyata
untuk membantu pihak lain membuat
perubahan. Dan juga menjadi panduan
bagi para pemimpin teladan untuk
membangun kemampuan mereka. Para
pemimpin senior yang cukup berani
melakukannya akan menciptakan
sebuah sistem dan budaya yang
terus memperkuat kepemimpinan
di semua level. Uang sebagai fokus
utama bagi sebagian besar aktivitas
bisnis, bagaimanapun, hanya sebuah
komoditas. Kepemimpinan merupakan
pembeda sebenarnya dan pencipta
nilai.MP PERPUSTAKAAN

KITA

Foto : RU IV

Sinopsis

BERITA

Bojonegoro – Dengan dilandasi rasa cinta kasih
dan rasa kepedulian kepada sesama, Tim Vocal Group
Nafiri Patra Bakor Umkris Pertamina Pusat bekerjasama
dengan Bakor Umkris Pertamina EP Cepu melakukan
kunjungan kasih ke Bojonegoro, (14/12). Kegiatan
tersebut bertepatan dengan perayaan Natal 2010.
Adapun lokasi yang dikunjungi adalah para korban
musibah banjir Bengawan Solo yang terjadi beberapa
bulan lalu dan yang paling parah adalah di Kelurahan
Kadipaten dan Karang Pacar. Bantuan diberikan kepada
45 orang janda lansia dan 30 anak-anak sekolah yatim
piatu, berupa alat-alat tulis sekolah, pakaian dewasa,
dan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan ibaah
singkat dipimpin oleh Pendeta Akris Mudjiono yang
memaparkan kerajaan sorga sudah dekat dari Alkitab
Matius 10:5-10. Tuhan mengutus semua orang untuk
mewartakan “Kerajaan Sorga” dengan menolong orang
lain yang menderita. Ibadah diselingi nyanian solo oleh
Andrean dan Markus dari Nafiri Patra.MPYANTI

kRONIKA
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B. TRIKORA PUTRA

VP Pemasaran BBM Retail
Direktorat Pemasaran & Niaga

Resepsionis
Selamat Jalan, Terima kasih

Santunan Duka Program Asuransi Mekanik
JAKARTA – Komitmen Pertamina untuk terus memantau
para penerima manfaat asuransi mekanik, ditunjukkan
dengan pemberian santunan duka kepada keluarga almar
hum Nurhan Pane pemilik bengkel Demaga Oil. Mekanik
peserta asuransi lewat program CSR kesehatan Pertamina
ini, meninggal dunia akibat sakit paru-paru dan komplikasi
yang dideritanya. Santunan duka sebesar Rp 5 juta, disera
hkan oleh Public Health Officer Pertamina Ernayetty kepada
keluarga almarhum Nurhan Pane, Kamis (9/12) di Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan.MPNovira

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para
pahlawannya. Perusahaan yang besar adalah perusahaan
yang menghargai orang-orang yang membantu dirinya, entah
karyawan tetap, karyawan kontrak, mitra kerja, mitra bisnis,
konsumen, dan lain-lain.

Mahasiswa Teknik Kelautan ITB
Kunjungi Marine Region IV Cilacap
CILACAP - Dalam rangka pengenalan dan pengembangan
wawasan mengenai Marine Facilities dan lapangan kerja da
lam bidang teknik kelautan, 60 mahasiswa Teknik Kelautan
ITB mengunjungi Marine Region IV Cilacap Jum’at (26/11).
Rombongan yang dipimpin oleh Muslim Muin ini diterima
oleh drg. R. Sutarno Manager General Affair RU IV Cilacap
di Hotel Griya Patra. Muslim Muin menjelaskan maksud
kunjungan tersebut untuk bisa melihat secara langsung
fasilitas pelabuhan yang ada di RU IV yang merupakan ki
lang terbesar di Indonesia. Dengan adanya kunjungan dan
melihat langsung di lapangan, diharapkan mahasiswa tidak
merasa kurang akan pengetahuan kelautan dan termotivasi
untuk terus mencintai perairan laut Indonesia, dan aset-aset
nasional yang dimiliki oleh Indonesia.MPRUIV

Foto : RU IV

Mas Rohim : Kasihan ya, sekitar 50 resepsionis diber
hentikan oleh Pertamina.
Ibu Wiwit
: Ya, wajar lah Mas Rohim, katanya itu bagian
dari transformasi SDM. Resepsionis itu harus
berusia muda dan yang penting pendidikannya
jangan cuma SMA, tapi D3, karena mereka
melayani penelepon yang tak jarang mereka
orang-orang pintar. Kalau tidak dilayani re
sepsionis berpendidikan bagaimana, ayo?
Mereka kan jendela perusahaan.
Pak Benu
: Betul Bu Wiwit, tapi yang menjadi perhatian
saya sejauhmana kita perusahaan sebesar ini
menghargai mereka, memperhatikan hak-hak
mereka.
Ibu Wiwit
: Mereka kan orang kontrak, hak mereka kan
tidak sama dengan pekerja, ya wajar kalau
kadang-kadang tidak diperlakukan seperti
pekerja.
Mas Rohim : Ya tetap gak boleh begitu. Perlakukanlah se
cara manusiawi.
Iyum
: Ahhh, Iyum mah sudah tahu, namanya juga
orang kontrak. Udah biasa itu mah atuh Mas
Rohim. Kalau Iyum mah sudah siap mental
lah.
Ujang
: Alaaaaaah... si Iyum, siap mental, tapi ngo
mong emosi begitu.
Pak Benu
: Nggak usah repot-repot sebetulnya,
panggil mereka, adakan perpisahan kecilkecilan dengan 50 orang itu, dan kasih lah
apresiasi sebagai rasa terimakasih. Dengan
begitu kan citra Pertamina bagus.... Dalam
transformasi SDM pasti Pertamina akan
terus menyempurnakan mengenai tenaga
outsourcing ini. Tak hanya aturan untuk
pekerja tetap saja.
Mang Warta : Wah, hebat kalau Pertamina kayak begitu.
Tapi di negeri ini orang-orang kecil nasibnya
ya seperti rumput.
Ibu Wiwit
: Ada juga Mang yang dihargai. Itu kan ter
gantung orang Pertamina nya juga. Misalnya
di beberapa fungsi orang Pertamina “kolekan”
kasih untuk THR, kasih untuk outsourcing
yang sakit, ada pejabat yang datang ke un
dangan menikah outsourcing. Itu yang harus
dibudayakan di kita.
Mas Rohim : Ya, mari kita sempurnakan perlakuan kita
kepada siapapun yang membantu Pertamina.
Itu saja intinya.MPNS

Foto : KUN/Dok. Pertamina

Warung Kopi

PERAYAAN NATAL BAKOR UMKRIS RU II DUMAI
DUMAI - Peringatan Natal Umat Kristiani RU II Dumai yang
tergabung dalam Bakor Umkris pada 6 Desember 2010,
di Gedung Pertemuan Sasana Mitra Bukit Datuk. Dalam
merayakan dan memeriahkan natal 2010 ini Panitia Hari
Besar Kristiani Pertamina RU II juga mengundang Pendeta
Pdt.Ds.P. Sipahutar dan hiburan lagu-lagu rohani artis
dari ibukota Jakarta. Selain itu, panitia juga menampilkan
Kelompok Paduan Suara Persatuan Wanita Patra, Paduan
Suara Gereja –gereja kota Dumai dan juga mengundang
Bakor Umkris dari PT. Chevron. Pada keesokan harinya
perayaan Natal untuk Para remaja dan anak-anak tak
kalah meriahnya dengan menampilkan para artis cilik dari
TK Tunas Harapan I dan II YKPP. Suasana Gedung dipa
dati oleh anak-anak dan remaja dan menambah sukacita.
Puncak acara perayaan ini adalah bagi-bagi hadiah dari
Santa Claus yang memberikan makanan kecil untuk setiap
anak dan remaja.MPRUII

Foto : RU II

Manajer Humas
PT Pertamina EP

Depok – Kegiatan sosialisasi Elipiji yang dilakukan
Persatuan Wanita Patra terus digiatkan. Setiap kes
empatan acara yang mengundang banyak massa,
dimanfaatkan untuk ajang sosialisasi, agar tepat
sasaran. Seperti dilakukan di lapangan Limo Depok,
Jawa Barat, saat digelar Pentas Musik Amal. Pengu
rus PWP dipimpin Ketua Umum Lola Ferederick ST
Siahaan, menggelar sosialiasi sebelum pentas musik
digelar. Puluhan warga yang berada di sekitar lokasi,
diberikan edukasi tentang penggunaan elpiji 3 kg
yang benar dan aman. Agar lebih maksimal, kegiatan
sosialisasi dibarengi dengan penjualan aksesoris SNI
yang dijual dengan harga pemerintah.MPWNR

Foto : WNR/Dok.Pertamina

agus amperianto

SOSIALISASI DI SELA PENTAS AMAL

Drill & Exercise Table Top ISPS Code

Foto : RU IV

Foto : KUN/Dok. Pertamina

Foto : WNR/Dok. Pertamina

POSISI

CILACAP - RU IV Cilacap mengadakan pelatihan Drill
& Exercise Table Top ISPS (International Ship and Port
Fasility Security) Code. Pelatihan yang berlangsung
pada Kamis (25/11) merupakan pelatihan bersama
yang diikuti PFSP (Port Facility Security Plan) dan
CSO, yang melibatkan Instansi Pemerintah maupun
swasta yang berada di lingkungan Pelabuhan Tanjung
Intan Cilacap. Perusahan- perusahan yang terlibat
diantaranya PT Pertamina (Persero) Marine Region
IV Cilacap, DUKS (Dermaga Untuk Keperluan Sendiri)
PT PUSRI UPP Cilacap, DUKS PT Holcim Indonesia
Tbk, PT Sumber Segara Primadaya, PT Pangan Mas
Inti Persada dan PT Smart Tbk.MPRUIV
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Pertamina EP
Optimis Wujudkan
Pertumbuhan
Produksi
Berkelanjutan
Jakarta - Menjelang akhir tahun 2010, Pertamina
EP berhasil menembus angka produksi minyak
rata-rata 130,2 ribu barel per hari (MBOPD) dan
gas sebesar 1.054 juta standar kaki kubik per hari
(MMSCFD). Angka produksi tersebut lebih tinggi
daripada angka produksi minyak tahun 2009 yang
mencapai 127,1 MBOPD dan gas sebesar 1.043
MMSCFD. Presiden Direktur Pertamina EP Salis
S Aprilian menegaskan bahwa keberhasilan ini
semakin memperkuat optimisme Pertamina EP
untuk bisa tampil sebagai produsen migas yang
dapat mewujudkan pertumbuhan produksi secara
berkesinambungan.
Untuk mewujudkan optimisme peningkatan
produksi, PT Pertamina EP melakukan sejumlah
upaya percepatan (breakthrough projects) antara lain
optimalisasi produksi, debottle-necking, menurunkan
“low and off”, meningkatkan reaktivasi sumur-sumur
tua pada lapangan eksisting. Dengan dilakukannya
upaya tersebut terbukti bahwa Pertamina EP mampu
menjawab potensi penurunan produksi alamiah yang
cukup besar yakni 18% pertahun, dengan justru
melakukan peningkatan produksi yang berkelanjutan
(rata-rata 3%/tahun)
Keberhasilan penerapan strategi ini tentunya
berkat dukungan dan dorongan kuat dari BPMIGAS
terkait dengan persetujuan rencana kerja dan
anggaran, serta pengawasan yang telah dilakukan.
Terkait dengan prestasi peningkatan produksi ini,
Pertamina EP menerima penghargaan yang telah
diberikan Pemerintah melalui Kementeriam ESDM
dan BPMIGAS atas prestasi Pertamina EP mencapai
kinerja terbaiknya meningkatkan produksi minyak dan
gas selama 5 tahun berturut turut.MPPEP/DSU
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Sinergi Antara PHE ONWJ & BNI
melalui Layanan Cash Management
Jakarta – Pertamina Hulu
Energi ONWJ melakukan
sinergi dengan Bank Negara
Indonesia (BNI) Tbk, da
lam layanan cash mana
gement yang terpadu dengan
menghadirkan sistem
BNIDirect yang terintegrasi.
Penandatanganan di
lakukan oleh VP PHE ONWJ,
Ignatius Tenny Wibowo de
ngan Direktur Business
Banking BNI Krisna Suparto
disaksikan oleh Direktur
Keuangan PHE Hemzairil
Alwi, dan Deputy Pen gen
dalian Keuangan BPMig as
Wibowo R Witjawan di Ja
karta, Rabu (22/12).
Pemilihan BNI sebagai
bank operasional tentunya
tidak mudah dan melalui se
leksi yang cukup ketat dimana
hal tersebut menunjukkan
bahwa BNI telah siap dengan
fitur-fitur cash management
dan reporting yang membantu
operasional PHE ONWJ dalam
melakukan pembayaran ke
pad a vendor/supplier dan
karyawan.
Kehadiran kantor cabang
BNI di wilayah kerja PHE
ONWJ diharapkan dapat men
dukung kegiatan transaksi
perbankan non elektronik, mi
salnya petty cash, check en
cashment, adhoc payment dan
transaksi bagi karyawan.
Dalam kesempatan ini,
Direktur Keuangan PHE,
Hemzairil mengatakan bah
wa penggunaan layanan per
bankan diharapkan dapat
membuktikan komitmen PHE
dalam memanfaatkan fasilitas
domestik untuk mengelola
dana PHE ONWJ sehingga

Foto : KUN/Dok. Pertamina

KIPRAH

VP PHE ONWJ Ignatius Tenny Wibowo (kanan) melakukan toast dengan Direktur Business Banking BNI Krisna
Suparto, Direktur Keuangan PHE Hemzairil Alwi, dan Deputy Pengendalian Keuangan BPMigas Wibowo R Witjawan
setelah penandatanganan kerjasama.

efisiensi kegiatan bisnis dapat
lebih terwujud.
“Kami sangat yakin bah
wa kemampuan sistem
perb ankan Indonesia yang
dimiliki BNI dapat menunjang
kegiatan dan pengelolaan
bisnis kami lebih baik lagi,”
ujar Hemzairil.
Sementara itu, Direktur
Business Banking BNI Kris
na Suparto mengatakan
kerjasama ini menunjukkan
komitmen BNI dalam men
dukung program BP Migas
untuk memajukan pere
konomian nasional dalam
menyinergikan sumber daya
alam dengan perbankan na
sional yang pada akhirnya
akan meningkatkan ketahanan
energi nasional.
“Komitmen BNI dalam
hal kerjasama ini tidak hanya

akan terhenti sampai disini,
tetapi akan diperluas dengan
penyediaan solusi-solusi fi
nansial lainnya untuk para
supplier dan karyawan,” kata
Krishna.
PHE ONWJ adalah
salah satu anak perusahaan
dibawah Pertamina Hulu Ener
gi, dan merupakan operator
dari kontraktor kerjasama
ONWJ dibawah BP Migas
yang dimiliki oleh Pertamina
sejak bulan Juli 2009.
Kegiatan PHE ONWJ di
bidang eksplorasi minyak
dan gas bumi mencakup
fas ilitas produksi sekitar
8.300 kilometer persegi yang
terletak di sebelah utara Ci
rebon sampai ke Kepulauan
Seribu.
Fasilitas produksi terdiri
dari 670 sumur, 170 anjungan

di perairan dangkal, 40 pem
roses dan fasilitas disertai
1600 kilometer pipa bawah
laut.
Sedangkan BNI, selama
tahun 2010 jumlah nasabah
perusahaan korporat dan
komersial BNI pemilik re
kening giro sebanyak 115.000
nasabah pengguna internet
banking sebanyak 5.800
peru sahaan dengan total
transaksi sebanyak 1,7 juta
transaksi.
Sedangkan untuk 2011,
BNI menargetkan pert um
buhan nasabah giro pengguna
internet banking sebesar 23
persen menjadi 7200 nasaah
baik itu korporat maupun
komersial dengan total tran
saksi ditargetkan naik lebih
dari 50 persen menjadi 2,7
juta transaksi.MPNDJ

J A K A R TA – G u n a m e 
n i n g k a t k a n k e p e d u l i a n
perusahaan terhadap ke
selamatan para pekerjanya,
PT. Pertamina EP, menggelar
HSE Leadership Workshop.
Pelatihan tentang Health,
Safety, dan Environment ini
digelar Rabu (8/12) di ruang
serbaguna, menara Standard
Chartered.
Kegiatan yang dihadiri
Direktur Umum Pertamina
Wa l u y o i n i , m e m b a h a s
berb agai hal tentang HSE
dengan menghadirkan se
jumlah pembicara, seperti
F.A Gunawan Ph.D, Ahmad
S. Yuniarto, dan VP HSE Per

tamina Joko Susilo.
Presiden Direktur Perta
mina EP Salis Aprilian dalam
sambutannya berharap ke
giatan ini menjadi agenda
rutin sebagai bentuk ke
pedulian perusahaan ter
had ap pekerja. “Tujuan di
adakannya workshop ini
adalah untuk memberikan
kesadaran (awareness) lagi
pentingnya HSE, karena HSE
is everybody’s business, ”
jelas Salis.
Sementara itu VP HSE
Pertamina Joko Susilo me
nambahkan kegiatan work
shop sebagai langkah dalam
program jangka panjang, yang

tiap tahunnya selalu dievaluasi.
“Dengan manajemen HSE
World Class untuk lingkungan
yang saat ini sudah digunakan
yaitu ISO 14001, dan untuk
keselamatan yaitu OHSAS
14001, diharapkan dapat bisa
dikurangi resiko kecelakaankecelakaan yang mungkin
terjadi.”
Joko mengharapkan Per
tamina selalu melaju, bisnis
berjalan dengan lancar, tar
get-target dapat terpenuhi
tanpa kecelakaan kerja, tan
pa korban, dan semuanya
dapat berjalan dengan baik.
MP
Novira/DSU

Foto : Dokumentasi Pertamina TV

HSE Leadership Workshop Tingkatkan Kepedulian Keselamatan Pekerja

No. 01

KITA
Pengelolaan Tenaga Sekuriti
Pertamina Diserahkan ke PTC
BERITA

Direktur Utama PTC Wisnuntoro dan Direktur Umum Pertamina Waluyo berjabat tangan setelah
menandatangani kontrak kerja dalam bidang pengelolaan tenaga sekuriti Pertamina.

yang baik akan berakibat fatal,” ungkap
Waluyo.
Sementara itu, Direktur Utama
PTC Wisnuntoro menjelaskan Perta
mina Training Center akan mengelola
seluruh tenaga sekuriti Pertamina se-

Indonesia. Baik itu, yang merupakan
eks-TKPP maupun yang baru. “Sinergi
ini dilakukan untuk meningkatkan ke
sejahteraan dari seluruh sekuriti Per
tamina yang berjumlah sekitar 4.000
orang,” katanya.MPNDJ

Menyikapi IPO dengan Positif
Jakarta – Proses transformasi
yang telah bergulir selama beberapa
tahun belakangan di Pertamina ser
ta di berbagai BUMN lainnya sa
ngat memerlukan dukungan dari
par a stakeholder. Terutama para
pekerjanya, dimana sumber daya
man usia merupakan elemen yang
paling penting dalam menggerakan
roda transformasi tersebut. Demikian
disampaikan Vice President People
Management Insan Purwarisya L.
Tobing pada saat membuka Seminar
Dampak Privatisasi (IPO) BUMN/Anak
Perusahaannya dan Peran Strategis
Pekerja dalam Menjaga Hubungan
Industrial Pekerja Perusahaan yang
Positif dan Konstruktif di Kantor Pusat
Pertamina Jakarta, Rabu (15/12).
Lebih lanjut Insan menjelaskan
dalam konteks hubungan antara pe
kerja dan perusahaan itulah, pihak
manajemen memberikan apresiasi
atas kegiatan sharing informasi
yang diharapkan dapat memberikan
tambahan informasi kepada pekerja
sebagai masukan dalam mensikapi
secara posistif berbagai permasalahan
yang muncul dilingkungan kerja.
“Terutama yang berkaitan dengan
informasi IPO,” ujarnya.
“Peran serta pekerja dalam hal

ini sangat penting dalam menjaga
hubungan industrial antara pekerja
dengan perusahaan pada berbagai
tahap proses transformasi,” harap
nya.
Menurut Insan, privatisasi per
usahaan-perusahaan di lingkungan
BUMN melalui IPO banyak menda
patkan sorotan publik, dimana pekerja
BUMN yang menjadi bagian dari
stakeholder ikut merasakan riak dan
gelombang atas kebijakan tersebut.
“Kita juga paham bahwa IPO itu
adalah salah satu instrumen saja untuk
mereplace value perusahaan mencari
tambahan capital untuk kegiatan
peru sahaan mungkin dengan cara
yang mudah dan murah, kemudian
disamping penerbitan obligasi funding
maupun pembiayaan dari pihak eks
ternal, kegiatan merger dan lain
sebagainya. Itu semua hanya value
saja sebagai penambah dari per
usahaan, di sisi lain juga diharap
menjadi fungsi kontrol terhadap ma
syarakat melalui kepemilikan publik.
Sehingga diharapkan perkembangan
perusahaan menjadi lebih maksimal,”
papar Insan.
Namun disisi lain, IPO menjadi
strat egis menimbulkan isu terkait
dengan kepemilikan BUMN yang se
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PPEP,
Harus Mampu
Mengakselerasi
Transformasi

Foto : WNR/Dok. Pertamina

Jakarta – Direktur Umum Pertamina,
Waluyo dengan Direktur Utama
Pertamina Training Center (PTC)
melakukan penandatanganan kontrak
kerja dalam bidang pengamanan. Pe
nandatanganan berlangsung di Kan
tor Pusat Pertamina Jakarta, Jumat
(17/12).
Menurut Direktur Umum Perta
mina, Waluyo, kerjasama ini dila
kukan untuk lebih memperhatikan
kes ejahteraan para tenaga kerja
keamanan dilingkungan Pertamina di
seluruh Indonesia. “Dengan adanya
pengelolaan sumber daya manusia,
khususnya sekuriti secara profesional
diharapkan dapat memberikan kese
jahteraan yang lebih maksimal lagi
kepada tenaga sekuriti,” ujar Waluyo.
“Karena, kami mengetahui peran
sekuriti disebuah perusahaan apalagi
Pertamina sangat berat. Dengan di
berikannya kesejahteraan yang baik
menjadikan tingkat loyal terhadap
perusahaan lebih tinggi lagi. Dan
satu hal yang harus diingat, yakni ko
munikasi antara Pertamina Korporat
dengan PTC harus tetap terjalin de
ngan baik. Tanpa adanya komunikasi
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belumnya 100 persen punya negara
yang katanya merupakan representasi
dari rakyat, tapi menjadi terbagi kepada
publik atau privat yang dalam hal ini
adalah bagian dari rakyat.
“Sehingga diyakini mempengaruhi
proses bisnis BUMN yang menyangkut
aspek ke SDM-an, kita tahu dan
pah am bahwa privatisasi melalui
IPO BUMN sudah dilakukan seperti
di Telkom, Indosat, dan bank-bank
BUMN dan Krakatau Steel. Ada
yang berjalan mulus tetapi juga ada
yang menimbulkan polemik,” ungkap
Insan.
Karena itulah, Pertamina dalam
rangka HUT ke-53, dari pekerja Perta
mina khususnya para pekerja Direktorat
Hulu dan juga anak perusahaan yang
diwakili oleh serikat pekerja hulu untuk
mencari informasi IPO tersebut melalui
seminar ini.
Pembelajaran atau sharing know
ledge ini bertujuan untuk belajar
khususnya para pekerja Pertamina,
bilalah waktu dan saat berkehendak
maka minimal secara keilmuan para
pekerja sudah mempunyai sedikit
bekal tentang IPO ini. Terutama ter
hadap dampak hubungan pekerja dan
pekerjaan setelah dilakukannya IPO.
MP
NDJ

Jakarta – “Kembali saya ingatkan bahwa merupakan
tanggungjawab dan tugas bersama, baik Direksi maupun
pekerja Pertamina untuk dapat mewujudkan visi Pertamina
menjadi perusahaan minyak kelas dunia,” tegas Direktur
Utama Pertamina Karen Agustiawan dihadapan peserta
Program Pengembangan Eksekutif Pertamina (PPEP)
Angkatan VII di Jakarta, Kamis (16/12).
Turut hadir dalam penutupan PPEP Angkatan VII,
Komisaris Utama Pertamina Sugiharto, jajaran Direksi
Pertamina, dan undangan.
Lebih lanjut Karen mengatakan sebagai calon pemimpinpemimpin masa depan Pertamina, sudah seharusnya
mampu mengobarkan semangat akselerasi transformasi
di setiap lingkungan kerja. “Saya yakin, anda semua sudah
memahami betul karakter MIRACLE, dan itu semua harus
tercermin dalam perilaku kerja selepas mengikuti program
ini. Tentu saja, tata nilai 6C, yang menjadi pedoman dalam
bekerja juga tetap menjadi way of life bagi anda semua,”
ungkapnya.
Menurut Dirut, tahun 2010 merupakan tahun yang
penuh tantangan bagi Pertamina. kalau dilihat secara
operasional kinerja secara umum termasuk penerapan HSE
sudah mampu mencapai target. Bahkan tidak sedikit yang
melampaui target. “Meski demikian, karena satu dan hal
baik itu faktor eksternal maupun internal perusahaan, masih
dapat dikatakan belum maksimal,” ujar Karen.
“Saya pribadi, maupun seluruh Direksi mengimbau,
agar semua pekerja harus tetap optimistis bahwa kinerja
Pertamina akan membaik ke depan,” cetus Dirut.
Karen menjelaskan bahwa sekarang ini Direksi tengah
menyelesaikan penyusunan draft RKAP tahun 2011 dan draft
RJPP 2010-2014 yang diharapkan akan segera disahkan
melalui RUPS secepatnya. Perlu disadari bahwa RKAP
dan RJPP ini sebenarnya adalah merupakan representasi
dari usulan-usulan, ide-ide dari seluruh pekerja Pertamina.
“Mengingat RKAP dan RJPP yang disusun adalah melalui
proses bottom-up, bukan top-down dari Direksi ke pekerja.
Untuk itu, kami berharap agar ke depan, seluruh pekerja
akan merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap
RKAP dan RJPP tersebut,” harapnya.
“Satu hal lagi, kami Direksi telah sepakat, bahwa selepas
RKAP 2011 dan RJPP 2010-2014 disahkan oleh RUPS,
maka kami Direksi akan langsung turun ke lapangan untuk
menyosialisasikannya kepada seluruh pekerja. Ini sekaligus
menjadi bukti, bahwa Direksi sangat concern dengan nasib
perusahaan ini ke depan,” ujar Karen Agustiawan.
Ditegaskan oleh Karen, dirinya akan sangat menghargai
kepada seluruh peserta PPEP agar dapat dikomunikasikan
kepada lingkungannya, apa saja yang telah dikatakannya.
“Meskipun singkat dan sedikit, tetapi diharapkan nantinya
akan muncul satu kesamaan sikap, persepsi dan akhirnya
tercermin dalam tingkah laku seluruh pekerja, Direksi,
manajemen, maupun pekerja memiliki kesamaan pandangan,
visi, dan sikap untuk suksesnya Pertamina tercinta ini,”
ujarnya antusias.
Penghargaan kepada tiga peserta terbaik diberikan
berturut-turut kepada I Putu Suarsana, Redesmon Munir,
dan Hendra Jaya. Sedangkan untuk tiga peserta terbaik
dengan Bisnis Improvement Project, yaitu terbaik pertama
- I Putu Suarsana, terbaik kedua - Wiko Tafiato, dan terbaik
ketiga - Gustini Raswati.MPNDJ
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Charity
Fun Rally :
Berpetualang
sambil
Beramal
J A K A R TA – P e r t a m i n a
mengajak pelanggan setia
Pertamax dan Pertamax
Plus untuk merasakan ber
petualang dalam ajang
Bright Charity Fun Rally
di Lapangan Parkir Kantor
Pusat Pertamina, Jakarta,
Minggu (19/12).
“Kegiatan fun rally ini
pas sekali kita laksanakan
sebagai upaya Pertamina
menyosialisasikan Pertamax
ini sebagai pengganti BBM
Subsidi (Premium),” ujar Di
rektur Pemasaran & Niaga
Pertamina Djaelani Sutomo
saat ditemui usai mengibarkan
bendera start dalam ajang fun
rally tersebut.
Turut hadir pula dalam
kesempatan tersebut pebalap
muda Nasional, Rio Haryanto.
Rio mengharapkan akan ada
lagi kegiatan lainnya seperti
touring dengan menggunakan
BBM Non Subsidi sebagai
wujud sosialisasi. “Kegiatan
lainnya mungkin bisa melalui
penyuluhan dan bimbingan
kepada masyarakat agar lebih
menyadari bahwa dengan
menggunakan Pertamax dan
Pertamax Plus maka mesin
akan semakin awet dan re
liable,” ungkapnya.
Dalam kegiatan fun rally
ini Pertamina menggandeng
Bank Mandiria, Bright Store
& Cafe, dan Radio Kiss FM
yang turut serta memeriahkan
acara charity fun rally.
Disampaikan oleh Ma
nager Retail Development
Gusnida sekaligus ketua
panitia kegiatan fun rally,
biaya pendaftaran fun rally ini
sebesar Rp 53.000,- dan hasil
dari biaya pendaftaran yang
terkumpul dari 175 peserta
tersebut akan disumbang ke
korban bencana alam dalam
bentuk selimut, obat-obatan,
makanan, dan lain-lain.
Sementara Manager
Brand Pertamina Agus
Mas’ud menilai jika dilihat
dari sisi brand, bright cafe-nya
Pertamina memang harus
lebih konsisten dipromosikan
sebagai satu kesatuan icon
branding sehingga setiap
pelanggan akan melihat
added value dari setiap SPBU
Pertamina yang ada.
“Ke depan harus kita la
kukan secara teratur dengan
event yang lebih besar dan
melibatkan direktorat lainnya,
termasuk co branding pihak
luar seperti yang saat ini kita
lakukan,” kata Agus.MPIK

